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  252-والنور الھدى سلسلة

  

  -: الشريط محتويات

  ) 00:00:42. (  251 رقم الشريط تتمة -  1

  ) 00:13:20(  ؟ للمحارم بالنسبة المرأة عورة حدود ھي ما -  2

  ) 00:14:07(  ؟.1 أو ويتابعه المأموم معه يقوم فھل الرباعية الص+ة في الخامسة الركعة إلى ا%مام قام إذا -  3

  ) 00:21:15(  ؟ التسابيح ص+ة صحة ھي ما -  4

  ) 00:23:25. ( الجمعة يوم يخطب وا%مام والتسبيح بالعبث الناس بعض خطأ بيان -  5

  ) 00:24:37(  ؟ الجھرية الص+ة في ا%مام خلف الكتاب بفاتحة المأموم يقرأ ھل -  6

 تحج لم وھي ا%س+م حجة وھي عنه أحج ? شاء إن وقالت سنة)  27(  وعمره مات الذي ابنھا عن تحج أن تريد امرأة -  7

  ) 00:33:50(  ؟ عنه الحج لھا يجوز فھل

  ) 00:35:58(  ؟)  00 بشيء نفسه تحدثه لم اAوابين ركعتي صلى من(  الحديث ھذا صحة ما -  8

  ) 00:36:34(  ؟ التحيات على الزيادة اAول التشھد في يجوز ھل -  9

  ) 00:37:08(  ؟ بالدم للنصراني التبرع يجوز ھل - 10

  ) 00:38:54(  ؟. التوبة شروط ھي وما عليه فماذا ? ترضي 1 بأعمال قام رجل - 11

  ) 00:38:26(  ؟ ص+ته يعيد النھار عندھم ويجد أمريكا إلى يسافر ثم بلده في والعصر الظھر يصلي الذي ھل - 12

  ) 00:40:07(  ؟ بلده في عنه يضحي أو اAضحية عنه تسقط ھل اAضحى عيد قبل رجل سافر إذا - 13

 ذلك يعتبر أن - المبلغ ھذا سداد على اAخ ذلك يستطيع و1 المال من مبلغا له أخاً  أقرض الذي المال لصاحب - يجوز ھل - 14

  ) 00:41:19(  ؟.منه ذمته فتبرأ ؟.زكاة الدين

  ) 00:43:04(  ؟ النساء نعظ كيف - 15

  ) 00:50:11(  ؟.والشرب باAكل العاصي مخالطة تجوز ھل - 16

  ) 00:51:38(  ؟ والثوب واللحية والملتزمين الدين من يسخر من مع نتعامل كيف - 17
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

الدابة مسعت عذاب القربين  )لو ال أن تدافنوا ألسمعتكم عذاب القبر (: فقال عليه السالم  ... :الشيخ 

فشمست به عليه السالم فسأل فقالوا له إم قد ماتوا باجلاهلية ؛ إذا هؤالء ماتوا وهذا حديث الزم ينكره 

حامت ملا سأل عن أبوه وأنه كان  صاحبكم هذا ألنه ما جاءهم من نذير ، ومني اللي هو ؟ أظن عدي بن 

  .كرميا وكان كذا ، فهل ينفعه ذلك ؟ قال ال ، ألنه مل يقل يوما رب اغفر يل خطيئيت يوم الدين 

  ...هي عائشة السيدة عائشة ملا سألت عنه : احلليب 

وجد له أصح ، هؤالء كلهم ماتوا يف اجلاهلية ؛ فإذا بدنا ننكر التاريخ اإلسالمي الذي ال ي ...آه  :الشيخ 

منه أبدا ، ال يوجد له مثيل يف الصحة ذه الطريقة املعوجة لسوء فهم اآليات الكرمية ؛ فاآلن األوروبيون 

واألمريكيون هل بلغتهم الدعوة ، أوال نسأل جاءهم نذير ؟ ما جاءهم نذير ، جاءهم نذير باملعىن الثاين ؟ 

وقعت بيين وبني  ...وال بقول ما جاء ، أعطي بالك  أنا أقول ما جاءهم ، أنا أقول جاء وكمان تعلم مين

أحد املشايخ أول ذهايب إىل املدينة أستاذا يف اجلامعة ، ليلة سهرانني هناك والس عامر باملشايخ وهم 

أساتذة اجلامعة أثري هذا املوضوع فادعى أحدهم ، لكن يف فرق بينك وبينه أنه هو أستاذ وأنت لست أستاذ 

أنه هو ما كان مثل حكايتك مستعجل مثل حكايتك ، هو يعين كان متأين وقال جاءم  ؛ وفائدة ثانية

الدعوة يا أخي ، هذه اإلذاعات العربية واصلة الدنيا كلها هذا القرآن يتلى ليال ارا فتبسمت يف وجهه 

بالك ضاحكا قلت له يا أستاذ هذا القرآن ما بدك من يفهمه العرب ما عندهم استطاعة يفهموه فما 

 ))لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة (( باألعاجم ، شو يعرفهم الربيطان واألملان وا وا إىل آخره ، إنه 

مش راحيني يفهموا شيء ؛ صار نقاش طويل وطويل جدا حول املوضوع ؛ الشاهد حىت اإلنسان ما يتورط 

ما جاءهم ، مش حنن بدنا حناسب الناس  وما يقول  جاءهم نذير باملعىن الثاين أي الدعوة ، وال يقول 

وجحدوا بها (( هؤالء رب العاملني؛ فنقول من علم اهللا منه أنه بلغته الدعوة اإلسالمية مث جحدها كما قال 

فهذا كافر خملد يف النار ؛ ومن مل تبلغه كذلك فليس كذلك ؛ أما بلغتهم وال ما  ))واستيقنتها  أنفسهم 

اس يلي يف القطب الشمايل واجلنويب هل بلغتهم الدعوة ؟ اجلواب شو بعرفنا ، بلغتهم ، رايح أقول لك الن

بالنسبة لغريهم ما بلغتهم الدعوة إال أفراد قليلني منهم ؛ ملاذا ؟ من  ...واهللا أنا أقول لك إن األملان يلي 

فما هي  ))وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبين لهم (( الذي سيبلغهم الدعوة ؟ القرآن بقول 

الفائدة أنه حنن عم نذيع القرآن ليال وارا وهم ال يعرفون معناه ؛ فإذا ما نقدر نقول إن هؤالء بلغتهم 



الدعوة ؛ لكن البد أن هناك أفراد منهم بلغتهم الدعوة ، يف أفراد منهم لكن هؤالء األفراد بدك تتصورهم 

شك أن منهم ناس عرفوا احلقيقة ، فمنهم من آمن خاصة منهم يعين من مثقفيهم يعين القسيسني والرهبان ال

وكتم إميانه ، ومنهم من آمن وأعلن إسالمه ، ومنهم من كفر والتاريخ يعيد نفسه ؛ ما يعرف هل كنتم يوم  

كان األستاذ موجود واألخ موجود واحد نابلسي يقول إنه   ...كان هذا ما أعرفه امسه النابلسي شو امسه ؟ 

  يف هناك مكتبة كم كتاب قال فيها ؟  رحت إىل مكتبة القدس

  .ماليني الكتب  :السائل 

  .ست ماليني كتاب  :الشيخ 

  .قال أكرب مكتبة يف العامل بعد الكنغرس : احلليب 

يف القدس اليهود قاتلهم اهللا عاملني هناك مكتبة بقول فيها ست ماليني كتاب واتصل هناك  :الشيخ 

نواحي سبعة وسبعني سنة ويتكلم اللغة العربية الفصحة ، وما وتعرف على مستشرق بولندي شايف عمره 

  ...تظنه إال مسلم ، وعنده معرفة باحلديث 

  .ختصص يف احلديث ودراسته دكتوراه وبروفيسورية يف احلديث النبوي : احلليب 

؛ ألنه هو  وبعدين الرجل حواليه كما يقولون باللغة األجنبية بوفيسورات يعين أساتذة يتعلمون منه  :الشيخ 

كبري السن ؛ وهذا النابلسي يف عنده شوية معلومات ال بأس ا يف علم احلديث ، كان جيلس معه ويتناقش 

معه ، يعرتف هذا املستشرق هذا أمام الربوفيسورات تبعه أنه هو يتعلم من النابلسي ، النابلسي من إخواننا 

  .مه شاب يعين ، فقال إنه مرات تطلع منه عبارات تدل على إسال

قال ملا كان يذكر النيب يقول صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وملا يذكر اهللا يقول سبحانه عزوجل ، أو : احلليب 

  .عمر بن اخلطاب أو الصحابة يقول رضي اهللا عنهم يعين ال يفعل إال هذا 

  وذكر قضية أن واحدا من احلاضرين قال له أنت يعين شو أسلمت ؟  :الشيخ 

ه ليش ال ، ففي مرة يتكلم هيك يف أثناء حماضرة  يف اجلامعة ففي واحد حبكي له أننا فقال ل: احلليب 

  .نسمعك حينما تذكر النيب فتقول كذا فهل أنت أسلمت ؟ فقال له ليش ال ، باللغة العربية 

  .يعين أسلوبه بالكالم أسلوب مسلم  :الشيخ 

ن يعرفها وال أقول يطلبها من أهل العلم أو من فهو يقرأ من الكتب واملخطوطات أقل من النادر م: احلليب 

  .العلماء أو ما شابه ذلك 

  ؟ ...شو موقفك منه  :السائل 

  .هو الشيخ قال لعله ممن يكتم إميانه مثل هذا الرجل : احلليب 

أي نعم ، حنن شاهدنا اآلن أن مثل هذا الرجل قد يكون أسلم ؛ ألنه عنده اطالع ؛ باملناسبة  :الشيخ 



ملا اقتنيته وعرفت اجلهد الذي املفروغ فيه أنه  "مفتاح كنوز السنة " كتاب يعرفوه أخواننا الطلبة امسه   أذكر يف

هذا كونه دارس كتب السنة أربعة عشر كتاب البد أن يكون صاحبه أسلم هكذا قلت يومئذ ، راحت األيام 

اهلامشية لعبيد رمحه اهللا ، وقع حتت وجاءت أيام كما يقولون عندنا يف الشام كنت جالس يف املكتبة العربية 

يدي عدد من جملة اهلالل القدمية جورجي زيدان ، وإذا به اخلبيث هذا األملاين يلي مؤلف كتاب مفتاح كنوز 

ناشرين له مقالة ، ناشرين مقالة ألحد الكتاب املسلمني رد على فريسك بنقل عنه   "فريسك " السنة 

ل اليوم عبقري وداهية إىل آخره ، وادعى النبوة واستطاع به عقله كلمات مصرح ا أن حممد رجل شو يقو 

وشطارته يلملم العرب حوله ، وإذا به ينكر النبوة ؛ إذا هذا مل يستفد شيء ، مل يستفد شيء من الكتب 

يلي درسها ، استطاع أن يضع الفهرس هذا املقرب للبعيد كما هو معلوم لدينا ؛ فالشاهد ما نقول إذا إن 

شعب الربيطاين أو الفرنسي أو األملاين أسلم أو ما بلغه ، اهللا أعلم من بلغته الدعوة ؛ وهذا يذكرين هذا ال

أنا الذي   "من بلغته الدعوة كما أنزلت يف أصوهلا ويف أسسها وما آمن فهو إىل جهنم " أيضا ذه الكلمة 

يف كثري من البالد األجنبية يف أملانيا كنت أتناقش معه يف اجلامعة ، قلت أنت بتعرف اآلن نشاط القاديانيني 

وبريطانيا بصورة خاصة ، من هؤالء عم يسلموا على إسالم القاديانيني ، القاديانيني كفار ، صحيح بصلوا 

حبجوا لكن ينكرون ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، من ذلك أن الرسول فيه أنبياء بعد منه ، وبأولوا 

آخره وينكرون وجود عامل امسه عامل اجلن ، ينكرونه ويقولون اجلن املذكور سورة اآليات وحيرفوا وا وا إىل 

اجلن املذكورة يف القرآن بيؤولوا أن اجلن لفظ مرادف للبشر ، لفظ مرادف لإلنس كما أنه حنن نقول إنس 

( (وبشر معىن واحد ، شو صار عندهم ؟ إنس وبشر وجن معىن واحد ، بتجيب هلم اآليات يلي بتقول 

فيقولون لك هذا جماز يعين مش حقيقة خلقه من نار وذاك من طني ،   ))خلقتني من نار وخلقته من طين 

املعطل يعبد عدما ، " كله تأويل يعين تعطيل ؛ ألن األمر يف احلقيقة كما يقول ابن القيم يف بعض كتبه 

األوروبيني يستجيبون لدعوة  ...فهؤالء عطلوا وأنكروا حقائق شرعية ، مع ذلك فيهم  "واسم يعبد صنما 

هؤالء ألنه بشوفوا يف دعوم من اإلسالم الصايف ما ال جيدونه يف التوراة واإلجنيل عندهم ؛ فهل هؤالء 

إن ( بلغتهم الدعوة ؟ ما بلغتهم الدعوة ؛ ألنه بلغتهم الدعوة منحرفة عن أصوهلا ؛ لذلك إذا جاء حديث 

لتأويل يا مجاعة ، يف عندنا أحاديث تؤدي إىل نفس املعىن بالعشرات إذا ما يف مربر ل )أبي وأباك في النار 

أنكرناها معناه أنكرنا الشريعة ، وأنا مع أي صبور ولو كنت أشف عم أشوف حايل أنه ما عندي صرب إال 

  .أكتشف هذا الشخص يلي أنت تشري إليه ، نعم 

  .نعم  :الشيخ 

  ؟ ...عورة املرأة ما هي  :السائل 



إىل آخر اآلية ،  )) ...وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن (( املذكورة يف اآلية  :الشيخ 

هؤالء احملارم الذين ذكروا بل بعضهم وليس كلهم ، مواضع الزينة هي اليت ال جيوز للمرأة أن تظهرها للمحارم 

  .أس وما حوى ، و انتهى األمر فقط ، ومواضع الزينة الذراعني وأسفل الساقني حمل اخللخال والر 

  

  ...يا شيخ توضيح مسألة إذا قام اإلمام إىل الركعة اخلامسة  :السائل 

  إذا قام اإلمام للخامسة إيش ؟ :الشيخ 

  هل املؤمتني يتبعوه ؟   :السائل 

آخر هذا شيء  ...يا أخي أصاب أو أخطأ ،  )إنما جعل اإلمام ليؤتم به ( هذا انتهينا من حبثه  :الشيخ 

إمنا جعل اإلمام ليؤمت به ال تستعجلوا على صاحبكم ألين أراه بعد ما اقتنع أو يف نفسه تساؤالت نفس 

  املوضوع ليش ما هو نفسه

  شيخنا هنا جاب ركعة زيادة وحنن علمنا أن هذه الركعة زيادة كيف نتابعه فيها ؟ :السائل 

  يف أكثر من أنه أخطأ ؟ :الشيخ 

  .أخطأ بال شك  :السائل 

أنا أسألك أنه أخطأ أو ال ، اهللا يهديك ، قل يل اهللا يهديك تعلموا نعم وال ، أنا أقول لك يعين يف  :الشيخ 

أكثر من كونه أخطأ ؟ قل ال ، شايف شلون بني تقول ال وبني تقول أخطأ ، ال نفي وأخطأ إثبات ، 

  ...،   اجلواب الزم يكون نفي ما يكون إثبات ، اهللا يعنيين شو خبطئ أنا كثري

  .اهللا يعينك علينا يا شيخنا : احلليب 

هذا أخطأ جاء بركعة زائدة كالذي نقص ركعة ، اآلن أنا بعكس عليك املثال سلم اإلمام على رأس  :الشيخ 

الركعة الثالثة وهو يف صالة رباعية أنت ما سلمت حبست نفسك شويه لكن قلت له سبحان اهللا رمبا كررت 

تعصبة راحييني يقول لك بطلت صالتك ملاذا ؟ ألنه بتكرارك كأنه بتقول ما تكون التسبيح لدرجة أن بعض امل

  تفهم علي ، عم أقول لك سبحان اهللا سبحان اهللا ما رد عليك شو بتساوي أنت ؟

  .أنا جبيب الثالثة  :السائل 

  كويس أنت بتحكي بالنسبة لك أم بالنسبة لغريك ؟  :الشيخ 

   ...البعض  :السائل 

  جاوبتين ، حنن بنحكي بالنسبة لك ؟ ما :الشيخ 

  .كلمة غري مفهومة   ...  :السائل 

أنت ملا سلمت معه مش كنت  ...هذا هو اجلواب ، حنن بنحكي بالنسبة لك فأنت تسلم معه ،  :الشيخ 



  على يقني أنه خمطئ وباقي عليك ركعة ؟

  .أي نعم  :السائل 

  ليش سلمت ؟ :الشيخ 

  .متابعة له  :السائل 

  متابعة له طيب إذا تصحيح املوقف شلون بيكون ؟ :الشيخ 

  .ملا أسلم أنا أبني له أنه بقي ركعة كما فعل ذو اليدين مع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  :السائل 

أحسنت ؛ إذا يلي أنت كنت ختشاه يف الصالة صارت خارج الصالة ولكنك يف صالة ، صح ؟  :الشيخ 

اءه نذير ، هو خارج الصالة وهو يف الصالة وإال هذا احلديث هل جيوز هذه مثل هذه ، جاءه نذير وما ج

  أثناء الصالة ؟

  .أي نعم  :السائل 

ما جيوز ؛ لكن فقهاء الشافعية هلم كالم مجيل يف الصالة وإن كانوا وقعوا يف احنراف ثاين، اهللا  :الشيخ 

طلت الصالة ؛ املهم فأنت ما تتابعه يهدينا وإياهم ، حصروا كلمات نسيت مخسة ستة ، إذا زادوا عليها ب

حينئذ اإلمام يصحح املوقف وأنت تصحح معه وتنتهي املشكلة  ...حتقيقا ألمر الرسول ، بعد ما تسلم 

وكفى اهللا املؤمنني القتال ؛ إذا املشكلة ما بتنحل بطريقة عدم متابعة اإلمام فقط ، ال ، يف كمان طريقة ثانية 

يان اخلطأ يف املواجهة يف املصراحة ، مث الرجوع إلمتام الصالة ، كذلك هو إذا هي طريقة اتباع اإلمام مث ب

صلى مخس ركعات نقوم معه صلى مخسة وسلم ميينا ويسارا ، بنقول له يا شيخ أنت صليت مخس ركعات ، 

 بسأل صحيح يا مجاعة ؟ بقولوا صحيح ، آه اللخ أكرب يسجد سجدتني ويسلم تسليمتني وكفى اهللا املؤمنني

القتال وخلصت الشغلة ، والركعة يلي زدا معه ما برتوح هباء منثورا ، بتتسجل فيها قراءة فيها تسبيح فيها 

  .تكبري كل واحدة هلا أجر عند اهللا تبارك وتعاىل ولو أا جاءت خطأ ، نعم 

سبيح إن هذه الصالة إنما هي تكبير وت( شيخنا حديث الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم  :السائل 

كيف الوجه الذي استحسنته   )من كالم الناس (ويف رواية  )وتحميد وال يسمح فيها شيء من كالم البشر

  ؟ ...ملن صلى العشاء 

أيوه ، حنن عم نقول عن كالم الناس يعين قول خذ وأعطي وروح وتعال إىل آخره ، هذا كالم الناس  :الشيخ 

حىت قال الرسول صلى  ...من الرسول يف قصة ذو اليدين ؛ أما الكالم الذي فيه إصالح الصالة هذا وقع 

اهللا عليه وآله وسلم  أصدق ذو اليدين ؟ قالوا نعم ؛ فهذا كالم لكن هذا الكالم مل يكن ككالم الناس وإمنا  

كان إلصالح الصالة اليت نبه الرسول عليه السالم أنه صلى ركعتني بدل ما يصلي أربعا ؛ أنا اآلن أريد أن 

وأنا اآلن بدي أمشي وأحلق الصالة يف بلدي ألنه بسبب وجع الركب  ...يكم ألن الوقت انتهى أعتذر إل



  .البد من االستعداد وإن شاء اهللا سؤامل مش طويل 

  .ال موطويل  :السائل 

  .تفضل  :الشيخ 

  

لصالة بالنسبة لصالة التسابيح نعرف أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم علم العّباس هذه ا :السائل 

ولكنه ما صالها ، وقيل إنه مل يرد عن الصحابة أم صلوها مجاعة ، وأنه مل يرد  دليل على أم صلوها بعد 

  ؟ ...اإلحدى عشر ركعة يف رمضان مجاعة فكيف 

  ما هو ؟ ...هذا األمر أفصح  :الشيخ 

ا وال نقل عن الصحابة يعين الصالة مجاعة بعد اإلحدى عشر ركعة باإلضافة أن الرسول ما صاله :السائل 

  أم صلوها مجاعة ، فكيف حنن نصليها مجاعة وندعوا هلا ؟

  أنا ما علمت أنكم تصلوا مجاعة ، هل أنت صليتها مجاعة ؟ :الشيخ 

  .نعم صليناها أكثر من مرة ، صليناها مع أبو مالك شيخنا  :السائل 

  .على ذمتكم  :الشيخ 

  أمل تكن معنا ؟ :السائل 

  .صالة اجلماعة صالة التسابيح تشرع كصالة السنن لوحدها  ...ذ باهللا ، أعو  :الشيخ 

  كل واحد لوحده ؟  :السائل 

  .ويف البيت  :الشيخ 

  يعين شيخنا أنت ما صليتها معنا ؟ :السائل 

  .أستغفر اهللا  :الشيخ 

  سؤال شخصي هل شيخنا عمرك صليت صالة التسابيح ؟: احلليب 

  .م صليتها يعين يتعلق بشخصي نع :الشيخ 

  إذا بدعة صالا مجاعة ؟ :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 

  .شيخنا واهللا نقلنا عنك أنك صليتها معنا  :السائل 

  .ساحمك اهللا ، ساحمك اهللا  :الشيخ 

  

  



  .تفضل شيخنا : أبو ليلى 

بزعمه يوم اجلمعة ملا خيطب اخلطيب تالقي بعض الناس املتدرويشني ماسك السبحة يعبث ا ،  :الشيخ 

يسبح وهو عم يسمع فهو مستمع ؛ لكنه غري منصت ؛ ولذلك جاءت اآلية باألمرين حىت يتفرغ املستمع ملا 

يسمع من التالوة بكليته فال يشغل نفسه بالذكر اخلاص به ؛ ومن ناحية أخرى بقول أنا عم أمسع ألن هذا 

فاستمعوا له (( : وقال تعاىل   ))وفه ما جعل اهللا لرجل من قلبين في ج(( : السمع ال يفيده لقوله تعاىل 

بسبب فهمكم وتدبركم للقرآن الكرمي ؛ فهذه اآلية إذا توجب على من كان  ))وأنصتوا لعلكم ترحمون 

  وراء اإلمام

فهو احتجاج بالعموم  )ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ( إما باالحتجاج باحلديث السابق  :الشيخ 

والبد من التعرض هلا يف احلقيقة ، اآلية بعمومها تشمل الصالة وتشمل الفاحتة ألا ، وهنا الدقة يف املسألة 

فأي  )ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ( قرآن بل هي أم القرآن ، احلديث بعمومه يشمل كل صالة 

ومل  العمومني يسلط على اآلخر وخيصصه ؟ هنا يقول بعض العلماء العام الذي بقي على عمومه ومشوله

يدخله ختصيص ما، أقوى يف عمومه ومشوله من العام الذي دخله ختصيص ؛ وحينذاك يسلط العام األعم 

 )ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ( على العام املخصص ؛ وقد ذكرنا يف حديثنا السابق بأن حديث 

راكعا فقلنا إنه يعترب قد  قد خصص واستثين منه بعض الفروع ، ذكرنا من ذلك املسبوق الذي أدرك اإلمام

قالوا ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة  )ال صالة ( أدرك الركعة مع أنه ما قرأ الفاحتة ؛ فماذا فعل العلماء حبديث 

عام خمصوص أي  )ال صالة ( الكتاب إال من أدرك اإلمام راكعا فتكون قراءة اإلمام قراءة له ؛ إذا حديث 

أسلم حديثا ال حيسن قراءة الفاحتة لكن يسبح كما ذكرنا أيضا هذا  ضعف عمومه كذلك مثال حديث الذي

بشيء من التفصيل ؛ فتكون صالته صحيحة أيضا على الرغم من أنه مل يقرأ بفاحتة الكتاب ؛ فماذا يقال ؟ 

ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب إال األعجمي الذي ال حيسن قراءة الفاحتة ؛ أما اآلية فلم يدخلها أي 

ختصيص إطالقا حينئذ يستثىن من احلديث من كان يسمع التالوة إعماال لآلية وختصيصا للحديث ؛ ومن 

العجيب أن هذا املذهب قد وضح للفريق األول الذي قال بوجوب القراءة حىت يف اجلهرية وتبني له أنه ليس 

أو أوجدوا ألنفسهم متنفسا  من املقبول أن يقرأ املقتدي وهو يسمع قراءة اإلمام ؛ ولذلك وجدوا ألنفسهم

وخمرجا فقالوا يسكت اإلمام ليتفرغ لقراءة املقتدي ؛ فهذا يف احلقيقة كما يقال كان حتت املطر وصار حتت 

املزراب ؛ ملاذا ؟ هو استعمل عقله وحكمته ووجد غري مهضوم أن يقرأ املقتدي وهو يسمع قراءة اإلمام ، 

يا ، وقلد املقتدي ، انصت ليقرأ املقتدي ؛ هذا قلب لوظيفة اإلمام ، فماذا فعلوا ؟ قالوا لإلمام انقلب مقتد

مث هذه السكتة من عجائب ما يصدر من بعض األئمة ، هم يسكتون وال سكوت يف الشرع يف الصالة ؛ 



كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه ( ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كما جاء يف صحيح البخاري ومسلم 

ومل  )سكتتان يسكتهما ، سكتة عند استفتاح الصالة وسكتة عند الفراغ من قراءة القرآن  وآله وسلم

يكن هناك سكتة طويلة من السكتتني إال السكتة األوىل ؛ ولذلك جاء يف صحيح البخاري ومسلم من 

نا يا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا كبر للصالة سكت هنية فقل( : حديث أيب هريرة قال 

رسول اهللا أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ماذا تقول ؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي  

إىل آخر الدعاء ؛ لو كان هناك سكتة أخرى طويلة تتسع لقراءة  )كما باعدت بين المشرق والمغرب 

له نراك تسكت بني تكبرية اإلحرام الفاحتة لسألوا الرسول عليه السالم كما سألوه يف السكتة األوىل ، قالوا 

وبني القراءة ماذا تقول ؟ أجام ؛ فلو كان يسكت الرسول سكتة أخرى طويلة مبقدار تلك وأيضا تسكت 

بعد الفاحتة فلماذا فيقول مثال ليقرأ املقتدي ؛ مل يكن شيئ من هذا إطالقا ؛ فهم كما قلنا آنفا أوجدوا هلم 

اخلي ، مش معقول مش مهضوم أن اهللا شرع لإلمام أن يقرأ يف بعض خمرجا من هذا النقاش القليب الد

الصلوات جهرا ملاذا ؟ ليسمع املقتدي ؛ فما معىن أن يقال للمقتدي انصرف عن االستماع إىل أن تقرأ 

لنفسك ، مش مقبول هذا إذا ماذا نفعل ؟ جند سكتة طويلة ، مع ذلك هذه السكتة الطويلة ما التزموها ،  

ء الذين يسكتون بيسكتون نصف سكتة ال يكاد الواحد يقرأ نصف الفاحتة وإذا به بدأ بالقراءة كثري من هؤال

، يا اسكت باملرة حىت يقرأ الفاحتة بكاملها أو امش بالقراءة ؛ وهذا طبيعة اإلحداث يف الدين ما يتكمل مع 

ذهب اإلمام مالك واإلمام اإلنسان ؛ فهذا اإلحداث يكفي القناع مجاهري الناس أنه املذهب الصواب هو م

أمحد الذين قالوا انصت يف اجلهرية واقرأ يف السرية ، هذا هو الصواب الذي جتتمع به األدلة متاما ، ليس 

وقد عرفنا أنه دخله ختصيص من عدة نواحي وهنا يقال ال صالة ملن  )ال صالة ( عندهم حجة إال حديث 

اإلمام ؛ أما إذا مسع قراء اإلمام فقراءة اإلمام له قراءة ؛ وهذا  مل يقرأ بفاحتة الكتاب إذا كان ال يسمع قراءة

أيضا مقبول بالنظر السليم أن اإلنسان ملا يسمع من غريه كأنه قرأ لنفسه بل قد ثبت يف الصحيح أن النيب 

اقرأ علي ( : صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ألحد أصحابه مرة البن مسعود وأخرى أليب بن كعب قال 

، فإذا هذا )ن قال أقرأ عليك القرآن وعيك أنزل ؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري القرآ

املقتدي الذي يسمع القراءة من اإلمام هذا قد يكون أنفع له من أن ينشغل بقراءة القرآن بنفسه وذاك الذي 

راءة اإلمام فال يقرأ يرتفع صوته ليسمع غريه ؛ فهذا هو الصواب إن شاء اهللا أن املقتدي إذا كان يسمع ق

شيئا من القرآن وال الفاحتة ؛ أما إذا كان صالة سرية أو كان بعيدا عن اإلمام ال تبلغه قراءة اإلمام ففي هذه 

  .احلالة البد من أن يقرأ ؛ ونسأل اهللا عزوجل أن يهدينا مجيعا ملا اختلف فيه من احلق بإذنه سبحانه وتعاىل 

  



لرحيم  امرأة تريد أن حتج عن ابنها الذي تويف منذ سبعة أشهر وعمره سبع بسم اهللا الرمحن ا: أبو ليلى 

وعشرين سنة ، وقد قالت يف جنازته  إن شاء اهللا أحج عنه ؛ ألنه مل حيج وهلا مقدرة على ذلك وله إخوان 

 سدوا عنه ديونه ومل حيجوا حجة اإلسالم وله ابن عمره شهرين واملرأة حجت حجة اإلسالم وتريد الذهاب

  مع حمرم للحج عن ولدها هل جيوز هذا شيخنا ؟

ال يوجد يف الشرع دليل على جواز حج األم عن الولد إمنا العكس هو الصواب وهو أن حيج الولد  :الشيخ 

عن أمه وأبيه ؛ ولذلك فهي حتج عن نفسها تطوعا أو عن أبيها و أمها  إن كانوا ما حجوا حجة اإلسالم ، 

حجتهم ، فهي حتج عن أبيها أو أمها وإن كانوا حجوا حجة اإلسالم فتحج عن إن كانوا معذورين يف عدم 

أحدمها وتبدأ باألم تطوعا ؛ وبالنسبة لولدها الذي أرادت أن حتج عنه فإن شاء اهللا ابنه الصغري يكرب ويرتىب 

يعطيه تربية إسالمية ويواظب عن الصالة مث حيج عن نفسه حني االستطاعة مث حيج عن أبيه ، هذا الذي 

  .الشرع 

  .جزاك اهللا خريا شيخنا : أبو ليلى 

  .وإياك  :الشيخ 

من صلى ركعتين سنة ( : أوال يقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم : يف عندي سؤالني ثالثة  :السائل 

هل هذا حديث صحيح  )األوابين ولم تحدثه نفسه بشيء من األشياء الدنيا بنى اهللا له قصرا في الجنة 

  ؟

  من أين حوشته أنت ؟ :خ الشي

  .واهللا واحد يا شيخنا أعطاين إياه   :السائل 

  .كل األحاديث اليت جاءت يف صالة األوابني بعد املغرب ال يصح منها شيء   :الشيخ 

  إذا احلديث غري صحيح ؟ :السائل 

  نعم غري صحيح :الشيخ 

  وله ؟السؤال الثاين هل جيوز يف التشهد األول أن أزيد بعد رس :السائل 

  بدك تصلي على الرسول ؟ :الشيخ 

  كيف أصلي على السول يعين ؟  :السائل 

  . مثل ما تصلي يف التشهد الثاين  :الشيخ 

  يعين آلخره ؟ :السائل 

  .نعم آلخره  :الشيخ 

  طيب هل فيه سجود سهو ؟ :السائل 



  .الرسول سجود سهو ـ اهللا يهديك ـ شو سجود سهو ، حنن نقول لك الزم تصلي على  :الشيخ 

  .طيب . الزم نعم ، ال جيوز نعم :السائل 

  آخر سؤال هل جيوز التربع للنصراين بالدم ؟ :السائل 

  التربع بدم املسلم للنصراين ؟ :الشيخ 

  نعم نصراين حباجة لدم فهل جيوز يل أن أتربع له ؟ :السائل 

  هل يوجد مودة وصداقة بينك وبينه ؟ :الشيخ 

  يعين هل الزم يكون مودة ؟  نعم ، طبعا أطيد :السائل 

طبعا الزم يكون فيه مودة بينك وبينه بقصد جذبه حنو اإلسالم ؛ فإذا كان ذا القصد جيوز وإال  :الشيخ 

  .فال 

  .اهللا جيزيك اخلري  :السائل 

  .أمني  :الشيخ 

  .بارك اهللا فيك  :السائل 

  .وفيك إن شاء اهللا  :الشيخ 

  .السالم عليكم  :السائل 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته :  الشيح

  إذا قال بأفعال ال ترضي اهللا مثل إيذاء الناس وغريه فكيفية العمل ألجل إرضاء اهللا ؟ :السائل 

  .التوبة إىل اهللا  :الشيخ 

  ممكن توضح لنا كيفية التوبة ؟ :السائل 

  .لذنب مباشرة الندم على ما فعل ، والعزم على أن ال يعود ، واإلقالع عن ا :الشيخ 

  .جزاكم اهللا خريا  :السائل 

  .وإياك  :الشيخ 

  .السالم عليكم  :السائل 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا : الشيح 

  

املعروف أنه ملا نطلع بالطائرة إىل أمريكا يعين هيك نظامهم يف النهار فيستمر النهار علينا يعين وال  :السائل 

ع تقدمي أو مجع تأخري فال يأيت علي املغرب وال العشاء ويرجع الوقت يأيت الليل فهل أصلي الظهر والعصر مج

نفسه الظهر والعصر مرة ثانية فأصلي الصالة بوقتها يعين الظهر والعصر بتسقط عين املغرب والعشاء ، أم 



  يوجد  يعين حل آخر ؟

فرضك يف الوقت فمادام أنت صليت  )ال صالة في يوم مرتين ( : يقول الرسول عليه السالم  :الشيخ 

  املشروع ظهرك وعصرك فال تصلي هناك يف أمريكا يف وقت الظهر والعصر الظهر والعصر

  ...، وإمنا عليك أن تتابع مواقيت البلد الذي أنت فيه 

  على الساعة تبعي ؟ :السائل 

  .ال ، شو بدك بساعتك أنت ، ساعتك أردنية بدك تشوف التوقيت البلدي الذي حللت فيها  :الشيخ 

  معناه تسقط عين صالة املغرب والعشاء يلي يف بلدي ؟ :السائل 

ما سقط عنك شيء اهللا يهديك ، سقط عنك الظهر والعصر يلي صليته يف بلدك ؛ ألنك ملا بدك  :الشيخ 

  .تتابع طريقك يف الطائرة وبتشوف وقت الظهر والعصر سيأيت وقت تشوف املغرب والعشاء 

  .ت اآلن فهمت ، اآلن فهم :السائل 

  .غريه  :الشيخ 

مثال أنا مسافر وتواجدت يف وقت عيد األضحى هناك فنظرا هل األضحية تسقط عين أو أضحى  :السائل 

  هناك أو أوكل هنا ؟

  .بدك توكل هنا  :الشيخ 

  طيب إذا ما يف أحد ؟ :السائل 

  يعين بتحكم على أخوك باإلعدام وبتقول ما يف أحد ؟ :الشيخ 

  .ي ممكن أوكله ممكن ما يويف بالوعد ال ، يعين يل :السائل 

هذا عندك أخوك من النسب ، إذا كان ما يتجاوب معك عندك أخوك يف اإلسالم ، أبو أنس  :الشيخ 

  .جارك أو غريه ممن تعرف أبو عبد اهللا مثال ، البد ما جتد واحد يصدق معك ويفي لك 

  يعين ما تسقط عين ؟ :السائل 

  .ال  :الشيخ 

  

  

  .ل الثالث السؤا :السائل 

  .تفضل  :الشيخ 

يل ابن عم اقرتض مين قبل سنة ونصف مائة ومخسني دينار  رجل ظروفه قاصية جدا ألبعد احلدود  :السائل 

وأنا غري مستطيع أن أسرتد منه الفلوس حباول دائما أحصلهم منه لكن أجد صعوبة لسوء الظروف اليت مير 



  املال يلي عندي ؟ فيها ؛ فهل جيوز أن أعطيه ذلك املال من زكاة

إذا كان هذا الدين مات فال جيوز أن ميشي بديل الزكاة ؛ أما إذا كان الدين حي يف اعتقادك أنت  :الشيخ 

وأنت أعرف فيجوز بشرط أن تقول للمدين أنا يل عندك مئة ومخسني دينار اعتربهم زكاة مين لك وما يل 

  .فال  عندك فأنت بريء الذمة مين ؛ فإذا قبل منك فبها وإال

أنا معتاد أخرجها مين عشرة ذي احلجة فأنا سيصادف علي ذي احلجة وأنا يف أمريكا فأنا أريد  :السائل 

  تقدمي تبليغه هذا اخلرب قبل سفري فهل هذا جائز ؟

  .ما م نعم جائز  :الشيخ 

  .جزاك اهللا كل اخلري شيخنا  :السائل 

  .أمني  :الشيخ 

يث خرجت لباكستان أربعني يوم وصار عندي حاالت غرية وحرقة على وأنا راجع من باكستان ح :السائل 

الدين وكنت قويا يف الدعوة فكنت دائما متحرك فيها أدعوا اجلنسني الذكور واإلناث ، وا حلمد هللا أخذ اهللا 

بيد كثري من البنات احتشمن ولبسن احلجاب وكذلك الشباب ؛ لكن كثرة اإلمساس تقلل االحساس ، يعين 

العاطفة أا بدأت ختفف شوية شوية وبدأت أجد صعوبة يف الكالم معهم ، وخاصة مع كثري مع يبدوا 

خالف بعض العلماء ليقولون إنه ال جيوز وعظ البنات أوالنساء بدون حجاب وحنن موظفني مع بعض يف 

لة املكاتب يف غرفة واحدة نكون جالسني مع بعض وطبيعة العمل بدون حجاب ؛ فهل ال جيوز املقاب

  .بالوعظ بينما جيوز املقابلة يف العمل ؟ هذه نقطة ، صرت ملا بدي أحتدث بالدين يعين أحتفظ كثريا 

  وهؤالء يلي قالوا لك هم علماء يعين ؟ ... :الشيخ 

  حبت أسرتشد برأيك ...واهللا يعين  :السائل 

لقالوا لك ال تقعد  أنا رايح أقول لك شيء ، مش رايح تسمعه منهم ؛ هم لو أرادوا نصيحتك :الشيخ 

الس هذا أي طلق وظيفتك بالثالث ، فهم إذا قالوا لك هيك بعد منها يأيت كالمهم يلي نقلته يل آنفا ؛ 

أما الكلمة األوىل ما يقولوها لك وأنت تقول هلم الكلمة يلي قلتها يل ، وهذا واقع أنك أنت عايش معهم 

  ليس كذلك ؟فليش حىت ما جيوز ؟ ميكن األمر حباجة لتوضيح أ

  .تفضل  :السائل 

يعين االختالط يف الشرع ممنوع ، وهناك فرق بني إنسان باستطاعته أن ال خيتلط وإنسان آخر  :الشيخ 

يفرض عليه االختالط ، مثال الواحد منا ينزل للسوق خاصة إذا كان السوق مزدمحا جيد يف الطريق نساء ، 

وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا (( ؟ شيء هيك وشيء هيك وإىل آخره ، شو بده يساوي 

لكن إنسان يريد أن ينتمي لدراسة علم ما إىل جامعة ما ، والتدريس ا خمتلط ، هنا ال جيوز له  ))فروجهم 



أن يطلب هذا العلم ذا املختلط ؛ ألن اهللا مش مكلفه أن يرمي نفسه يف اللجة قد ينجوا وقد ال ينجوا ، 

فاآلن أنت وال غريك ، هذه  )ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ( : الم وكما قال عليه الس

الوظيفة يلي بتشتغل فيها أنا أقول إما وإما ؛ ألنه ما أريد أن أفرض رأيي على غريي ، إما أنك تكون أنت 

مضطر هلذا العمل فيجوز ؛ وإال غري مضطر فال جيوز ؛ لو فرضنا أنك قلت يل إنك مضطر ، عندي 

داد ملناقشتك لكن أنا ما بدي أدخل هذا املدخل وال أريد أن نلج هذا املوجل ؛ فإذا كان وظيفتك هذه استع

  من القسم األول يعين مضطر حينئذ يأيت جوابك للمشايخ يف حمله ؛ واضح إىل هنا ؟

  .نعم  :السائل 

قولوا للفتيات أنه  قوهلم الزم يكون بينك وبينهم حجاب ، بدك أنت تعكس عليهم األمر وتقول :الشيخ 

  .الزم يضعوا بينهم وبيننا حجاب مش حنن 

  .مش رايح يستجيبوا  :السائل 

ال ، القضية اآلن مش الكالم مع الفتيات ، الكالم مع هؤالء يلي مسيتهم علماء بدل ما يقولوا لك  :الشيخ 

أن يتحجبوا ؛ وأخريا أنا أنت ما جيوز تتكلم إال بينك وبينهم حجاب حنن نقول هلم قولوا هلؤالء الفتيات 

أقول لك بدون ما أدخل يف التفاصيل أنت مضطر أو غري مضطر لريثما يتسىن لك عمل شرعي أكثر من 

الذي أنت فيه ويف حكم عملك هذا كما قلت آنفا فأنت جمتمع مع شباب وشابات إىل آخره ، ما أرى 

  . ...مانعا أبدا أنك تأمر باملعروف وتين عن املنكر مع غض البصر 

  .منهم ما مضى معه ثالث سنوات والنصائح واملواعظ متتالية ولكن استجابة ما فيه  :السائل 

  .اهللا أكرب  :الشيخ 

وبعضهم أنزل معهم بعمل ميداين يف نفس املهنة وخالل العمل امليداين يف النهار الساعة عشرة  :السائل 

لى املعصية ورافض االستجابة هل جيوز إحدى عشر ننزل ونفطر يف املطعم ؛ فهل مثل هذا وهو مكب ع

  األكل معه مؤاكلته ومشاربته ؟

  أنت مستمر يف نصيحته وال تركته ؟ :الشيخ 

  .مستمر  :السائل 

إذا كيف ما جيوز ؟ هذا من مجلة استمراريتك أنك تواكله تشاربه وتناصحه ؛ واضح ؟ لكن لو  :الشيخ 

  ، هذا مش الزم ختالطه باملرة  فرضنا ال مسح اهللا أنك يئست منه ونفضت يدك منه

  .احلمد هللا ما وصلنا لليأس  :السائل 

  .احلمد هللا وهذا ما نبغي ولذلك أكلك وشربك معه جائز متاما  :الشيخ 

يف بعض الزمالء من طبعه الفكاهة واملرح وأحيانا تكون الفكاهة على شكل استهزاء وسخرية  :السائل 



  .بالدين 

  .اهللا أكرب  :الشيخ 

مثال استهزاء باللحية بالثوب االستهزاء باملتدين بشكل عام االستهزاء بالدين على أساس موديل  :ل السائ

  قدمي وموضة ؛ فأيهما أفضل أن نسايره ونداريه بالكالم اللطيف أم نضغط عليه ونشد عليه بالكالم ؟

  .هذا بارك اهللا فيك خيتلف ، إذا كنت حديث عهد باالتصال به  :الشيخ 

  .ال من قدمي  :السائل 

  .طيب إذا كنت قدمي االتصال به فالبد أنك يعين أمسعته ما جيب له عليك من النصيحة  :الشيخ 

  ...احلمد هللا ما قصرت معه لكن أريد األسلوب األمثل  :السائل 

أنا جايك بالكالم ، وأنا أقول إنك البد أن أمسعته ما جيب من النصيحة واملوعظة احلسنة ، فنفس  :الشيخ 

الكالم يلي قلته لك مع الشخص يلي بتعيش معه يف عملك قلت لك إذا يئست منه ؛ فأيضا نفس الكالم 

يقال لك بالنسبة هلذا النوع الثاين ؛ فأنت نصحته مرة بعد مرة وكرة بعد كرة فإذا وصلت إىل اليأس منه 

العبد يقرع بالعصا واحلر " ونفضت يدك منه فتعمل له الالزم من الكالم يلي جيرح وبأدبه ألنه كما قيل 

واضح ؟ والبد أنك فهمته من مجلة ما فهمته إنه يا أخي أنت صحيح عم متزح لكن أنت    "تكفيه اإلشارة 

كما نعلم إنك رجل مسلم فأنت تسخر من الدين وأهل الدين ما بتعرف أن هذا خيرجك من الدين كما 

فر ما تكفر على ضوء ما يسمعك بدك خترج الشعر من العجني ، و ال أنت مش سائل حرام حالل تك

تسمعه بقي إذا قال لك ال ، أنا أعوذ باهللا ما أريد كذا إىل آخره ؛ فتستعمل اللني معه وإذا بتشوف منه ال 

  .مباالة فتقصوا عليه 

 أنا متعمد دائما اجلنس األول الذي ذكرته لكن متأمل دائما برمحة اهللا بعفو اهللا وأقول إن اهللا غفور :السائل 

  .رحيم 

  ...نعم لكن بتسمعه كمان قول له إن اهللا من متام صفته أنه شديد العذاب ،  :الشيخ 

  .مسعناه إياه لكنه مصر على األوىل  :السائل 

بدك تقرع مسعه ) ليس بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب من يعمل سوءا جيز به (( اآلية شو بتقول  :الشيخ 

هذا املعىن بلفظ آخر ، معناه صحيح لكن ما هو ثابت عن الرسول  ذه اآلية وهناك حديث يدندن حول

عليه السالم ؛ فأنا أذكره لنرمي مبا أذكر عصفورين حبجر واحد ، أوال أذكركم بأن هذا احلديث ضعيف 

ألنكم البد أنكم مسعتموه من اخلطباء كثريا ؛ ثانيا معناه مجيل فإذا أردنا أن نعظ الناس مثل هذا الرجل يلي 

الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت والعاجز من اتبع نفسه " دث عنه اآلن نقول له أنه يف احلكم يتح

  .فهذا النوع من البشر ال باآلية عمل وال باحلديث ولو كان ضعيفا اعترب  "هواها ومتىن على اهللا األماين 



  ...حد شيخنا اليوم حدث معي لعلنا نستفيد من األخ الفاضل بعض أ: أبو ليلى 

  
  


